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Az 1918–1919. évi infl uenza- 

(spanyol-) járvány tükröződése 

az Orvosi Hetilap ban
SZÁLLÁSI ÁRPÁD DR.

Az első világháború utolsó évének második felében „bi-

ológiai bombaként” robbant a köztudatba egy nagy 

 halálozással járó lázas betegség európai megjelenése. 

Megkülönböztetésként rögtön a „spanyol” jelzőt kapta, 

holott a forrongó Oroszországba inkább Közép-Ázsiá-

ból tört be, mintsem Hispániából a hosszú transzszi-

bériai útvonalon. Balogh Ernő tanársegéd, a későbbi 

patológusprofesszor, 1918 júniusától december 1-jéig a 

keleti hadsereg kórboncnokaként Odessza kórházá-

ban találkozott vele először [1], majd itthon 1920. ja-

nuár–márciusban, mint a Szent László és a Szent Gellért 

Kórház kórboncnoka. Hangsúlyozta, hogy a polgár-

háború miatt a Fekete-tenger kikötői hónapok óta szi-

gorúan zárva voltak a nyugati hajók elől, ezért a beteg-

séget multicentrikus eredetűnek tartotta.

A Lenhossék Mihály–Székely Ágoston kettős szerkesz-

tésében megjelenő Orvosi Hetilap terjedelme 1918-ban 

már a békebelinek a felére csökkent. A tárgykörök kö-

zül viszont a „Háborús…”, júliustól az „Infl uenzás…” 

kezdetűek alaposan megszaporodtak. Ez utóbbiból ösz-

szesen 32 közlemény jelent meg, tehát hetenként olykor 

kettő is. Érdekes, hogy az első egy szemész tollából a 

„spanyol betegség kórokozójáról” [2], amelyet a szerző 

szerint a Pfeiffer-féle bacilusok okoztak. Elég nagy volt 

a tanácstalanság, általában a terápiás próbálkozások 

 voltak jellemzőek, kinin, aszpirin, kalomel, kámfor és vi-

zes borogatás, mindenki a saját variációjára esküdött. 

Majd 1918. október 10-én az Isonzo-hadsereg orvosi 

ülésén a kolozsvári Leitner Fülöp dr. állította először, 

hogy „valószínűleg nem a Pfeiffer-féle infl uenzabacilus 

által előidézett infl uenza-tüdőgyulladással állunk szem-

ben” [3]. Tünetei viharosan kezdődtek, nagy, toxikus 

jellegű láz, kínzó fej- és végtagfájdalmak, ugató köhögés, 

a lázhoz képest mérsékelt bradycardia volt jellemző, 

a bakteriológiai vizsgálatok nem voltak kórjelzőek. 

A véres  köpetből ritkán lehetett kitenyészteni pneu-

mococcust, Pfeiffer-féle bacilust, gyakoriak voltak a 

 szövődmények (izzadmányos és gennyes mellhártyalob, 

tüdőtályogok), a máj érzékeny volt, a boncolt esetek 

90%-a fi atal volt. A szerző másfajta kórokozót tétele-

zett fel, de csakis „bacilláris szinten”. Külön érdeme az 

elkülönítés hangsúlyozása.

Szemléletváltást jelentett Hutyra Ferenc professzor-

nak az október 27-én megjelent közleménye „Az inf-

luenza oktanáról” [4]. Három évtizeddel korábban 

 ugyanis már „grasszált” egy hasonló betegség, de kelet-

ről nyugatra tartva, és „orosz nátha” volt a népies neve. 

Akkor fedezte fel Richard Pfeiffer boroszlói higiéni-

kus az infl uenzabacilust. Mindenki a két járvány közötti 

hasonlóságot kereste, kivéve Hutyra professzort. Ahogy 

írta: „Nézetem szerint a Pfeiffer-bacillus jelenléte vagy 

 hiánya a test nedveiben és szöveteiben teljesen közömbös a 

két járvány azonosságának vagy különbözőségének elbírá-

lása szempontjából, egyszerűen abból az okból, mert semmi 

sem igazolja, hogy valóban ez a bacillus okozta a három 

évtized előtti járványt.” Pfeiffer doktor és utána a bak-

teriológusok, nyomukban pedig a klinikusok is, tudvale-

vőleg azért vallották ezt a bacilust az infl uenza kóroko-

zójának, mert ha nem mindig, de mindenesetre sokszor, 

sőt, itt-ott rendszerint megtalálták a betegek kóros vála-

dékaiban. Tovább folytatva Hutyra szövegét: „Úgy gon-

dolom, hogy a járványos infl uenzát eddig teljesen ismeret-

len, specifi kus ragály okozza: ennek hatása alatt fejlődik ki 

az általános fertőzés jeléül a lázas állapot és ennek az egy-

szerű, szövődmény nélküli esetben a betegség csak ennek 

az általános állapotnak a tünetei s esetleg általános huru-

tos vagy intoxikációs jelenségek között folyik le” [4]. Az ál-

latorvostan tanára a lényeget sejtette meg. Érdemes 

szó szerint idézni: „Mindezekre a betegségekre vonatko-

zólag szabatos kísérletekkel megállapított tény, hogy a spe-

cifi kus vírus a lázas állapot kezdetétől fogva – és kivált-

képp ekkor – benne van a betegek vérében, mert ennek 

fölötte kis mennyisége a fogékonyatok bőre alá vagy vé-

rébe fecskendezve biztosan előidézi a betegséget. Minthogy 

pedig az agyagszűrőn átvezetett, bacteriumoktól mentes 

vérnek vagy más szövet-nedvnek hasonló a hatása, azért az 

idetartozó ragályokat az úgynevezett fi ltrálható vírusok 

(chlamydozoonok, strongyloplasmák vagy aphazoonok) közé 

szokás sorolni. Ezeknek közelebbi volta még nem ismeretes 

ugyan, mert a kimutatásukra irányuló mikroskopos vizs-

gálatok még nem vezettek egészen meggyőző eredményre, 

kétségtelen azonban, hogy fölötte kicsiny elemek képviselik 

s talán ezek rendkívüli kicsinysége értelmezi a ragály 

szállékony voltát és gyors terjedését” [4]. Vagyis a spanyol-

náthát egy eddig ismeretlen kórokozó idézte elő, tehát 

a teendő az elkülönítés és a tapasztalatok alapján a tü-

netek kezelése volt. Ugyanebben a számban Süssmann 

Frigyes, a nagyszebeni bábaképző intézet igazgatója 
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 arról számolt be, hogy a terheseken óvatosságból belső 

vizsgálatokat nem végeztek (Semmelweis!), különösen 

ügyeltek a tisztaságra, gyermekágyi láz mégis szokat-

lan számban fordult elő. Nyilván az infl uenzajárvány 

 következtében. Megszólalt az egyik megyei orvos. 

 Megfi gyelései szerint a betegség immunitást nem adott, 

a gyermek- és ifjúkorúak, valamint a nők veszélyezte-

tettebbek voltak, az abortusz és a koraszülés azonban 

ritka volt. Digitáliszt a szív erősítésére csak vitiumosak-

nak adott, különösen fontosnak tartotta a folyadékpót-

lást. Ugyancsak „fajsúlyos” közlemény Buday Kálmán 

professzor tollából „Az infl uenza kórbonctana és bak-

teriológiája” [5]. A makro- és mikroszkópos kép igen 

változatos volt, feltűnő volt az alveolusokat kitöltő 

 vérsejtek haemolysise, vérzése, amely sokszor a tüdő-

pestisre emlékeztetett. Nem volt jellemző bakteriológiai 

tenyésztés, pneumococcus, diplo-streptococcus, Pfeiffer-

bacilus, staphylococcus egyaránt előfordult. Buday 

 professzor ugyanúgy látta a párhuzamot, illetve az át-

menetet az emberi és az állati infl uenzák között, mint 

korábban Hutyra tanártársa.

A budapesti Királyi Orvosegyesület október 26-i 

 ülésén Bence Gyula magántanár tartott előadást az infl u-

enza klinikumáról. Sok újat nem mondott, legfeljebb, 

hogy a halálozást 60% körülinek tartotta, s ezzel a leg-

súlyosabbak pandémiák közé sorolta. A röntgennel el-

lenőrzött pneumoniák nagy része hilusmirigyekből kiin-

duló centrális gócokat mutatott. Nála külön hangsúlyt 

kaptak a gyomor- és béltünetek, a kínzó és csillapítha-

tatlan hányás, a sárgaság, amely utólag megállapítva 

nem volt független a szedett lázcsillapítók mennyisé-

gétől. Több szerző felhívta a fi gyelmet arra, hogy meny-

nyivel kedvezőtlenebb a kórjóslat, ha a betegnél status 

thymicolymphaticus található. Ebben a kérdésben sem 

volt egyetértés. Bence magántanár szerint a vakcinake-

zelésről a vírus ismerete híján nem lehetett szó, de Johan 

Béla már rekonvaleszcensek szérumával kísérletezett, 

Detre László pedig a tejkezelés analógiájára parenteralis 

lószérum adását ajánlotta. A polivalens streptococcus-

szérummal végzett próbálkozások, továbbá a preventív 

céllal adagolt optochin nem vezettek eredményre, de a 

védőoltás gondolata már erősen foglalkoztatta az orvo-

sokat.

A professzorok véleménye nem volt egységes, Bársony 

János szülésztanár változatlanul a bacilusfertőzés híve 

volt, amelynek virulanciáját a háborús körülmények fo-

kozták: elégtelen táplálkozás, legyengült szervezet, 

 zsúfoltság. Benedek László ideggyógyász magántanár, 

 akkor éppen katonakórházi főorvos az iv. adott collar-

golt tartotta a leghatásosabbnak, nemcsak infl uenza, 

 hanem hastífuszos láz esetében is. Henszelmann Aladár 

röntgen főorvos szerint a tüdőgyulladás inkább „cent-

ripetalisan” alakult ki, valamint a röntgenkép és a fi zi-

kális lelet klasszikus értelemben eléggé eltértek egymás-

tól. Gyógykezelésnél a jódra esküdött, mert ez a kémiai 

szer „a légutak nyálkahártyájában és a nyirokcsomók-

ban választódik ki, ahol az ismeretlen kórokozó megtele-

pülését feltételezzük: bactericid hatásra természetesen szá-

míthatunk” [6]. Krausz Mór dr. Salvarsan adagolásával, 

„mint antitesttermelővel” próbálkozott, természetesen 

sikertelenül. A vérképvizsgálatok eredményei annyira el-

térőek voltak, hogy nem érdemes velük külön foglal-
kozni. Neumann S. dr. az elsők között próbálkozott 

 lábadozók szérumának adagolásával, amelyet 0,5%-os 

karbolsav hozzáadásával konzervált. A szifi liszveszély el-

kerülésére előtte természetesen elvégezte a Wassermann-

vizsgálatokat. Háromszor 50 ml befecskendezése kö-

vetkeztében a 26 esetből 21 meggyógyult, a kezelés 

mégsem terjedt el. Pedig eredményét német nyelven 

is publikálta. A Budapesti Orvosegyesület november 

9-én tartott tudományos ülése is ezzel foglalkozott. 

Buday Kálmán professzor a kórbonctanával, Kovács 

 József főorvos a bakteriológiájával, Detre László a még 

kérdőjeles szérumkezeléssel. Jelezvén, hogy már az 

1918. évi Orvosi Hetilap számára mit jelentett ez a há-

borút lezárni készülő pandémia.

A következő évfolyam cikksorozata a szérumkészí-

tés jegyében kezdődött. Találtak egy „rövidebb pálci-

kájú” infl uenzabacilust, amelynek szűrletét szublimát-

tal kezelték, majd az emulziót 80 fokos hővel elölték. 

A kisszámú kezelés a sikert nem tette meggyőzővé, 

 mégis a szérumkezelés irányába igyekezte terelni a fi -

gyelmet. Vidakovits Kamilló akkor még kolozsvári tanár 

a járvány sebészeti szövődményeiről értekezett [7]. 

Hangsúlyozta, hogy nem piogen természetű és valószí-

nűleg még ismeretlen eredetű ez a „genius epidemicus”. 

Az izzadmányokból kórokozók nem voltak kitenyészt-

hetőek. A pozsonyi egyetemre frissen kinevezett Heim 

Pál professzor tanársegéde, Hainiss Elemér már a 

„A spanyol  betegség folyamán jelentkező scarlatini-

form exanthemáról és a spanyol croupról” írt, amely 

nagy diagnosztikai bizonytalanságot okozott a gyer-

mekgyógyászatban. Nem volt ritka a spanyolnátha és 

az orbánc egyidejű tömeges jelentkezése, különösen 

 Kárpátalján. Schiff Ede azt tapasztalta, hogy infl uenza-

járvány idején a Pirquet-reakció negatív lett [8]. Az aller-

giás reakció tehát csökkent, amely a tbc-s megbetege-

désre hajlamosított. Járvány után az immunitás norma -

lizálódott.

1919 elején már ezt írja Fejes magántanár: „Kísérle-

teimből tehát arra a következtetésre jutok, hogy az infl u-

enzás-tüdőgyulladásos beteg köpete olyan fi ltrálható ví-

rust tartalmaz, amely majomban haemorrhagiás sepsist 

idéz elő. Az emberi infl uenza is általános sepsis, melynek 

pathogenesisében az érfal megbetegedése, a vérzésre haj-

lamosság bír legfontosabb szereppel. A mint a sertéspestis-

ben a fi ltrálható vírus okozza az alapbetegséget, a sepsist, 

s a bacillus suipestifer és suissepticus csak másodlagos fer-

tőzés jelentőségével bír, úgy ezek alapján az emberi mos-

tani infl uenza-járvány tulajdonképpeni kórokozójának 

ugyanazon fi ltrálható vírust tartom, mely kísérleteimben 

a majmok pestisét okozta: a genyesztő csírák az ellenálló-

képességében csökkent, sepsises betegben természetüknek 

megfelelő másodlagos fertőzést okoznak” [9]. Ez eddig a 
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legvilágosabb megfogalmazás. Wollner dr. a fővárosi II. 

Sz. Szülészeti Klinikáról rossz tapasztalatairól adott 

hírt. A vírus áthatolt a placentán és magzatkároso-
dást, vetélést, kifejlett esetben koraszülést okozhatott. 

Szontagh Félix egyet. cz. rk. tanár az infl uenza és a vör-

heny közötti összefüggésekről értekezett. Ő a két kór 

különbözőségét nem kórokozók, hanem a szervezetek 

hajlamának eltérésében látta. Hiszen nemrég jelent 

meg németül a diszpozícióról szóló műve [10]. A ke-

zelésben a collargol visszatérő ajánlat volt. Mintha a 

 kórokozók körüli vita a Fejes-cikk után alábbhagyott 

volna, s az 1919-es vékony kötet többnyire a terápiás 

variációkkal foglalkozott. Szórády István főorvos a 

 spanyol betegséghez csatlakozó elmezavarokról írt, de a 

főváros megszállása miatt csak megkésve tudta dolgo-

zatát az Orvosi Hetilap hoz eljuttatni.

Az 1920-as évfolyam első járványcikkét az eddig 

 hallgató Korányi Sándor vetette papírra. Kóroktani 

 ügyben nem foglalt állást, de egyre inkább kifogásolta 

az elharapódzó polipragmáziát [11]. Nem helyeselte 

vélt szívgyengeség (cyanosis) esetén a digitáliszt, mert 

itt szerinte „a keringést elégtelenné nem a szív elégtelen 

működése, hanem a vasomotoros hűdés teszi”. Ha szív-

izomgyulladásról van szó, a digitálisz akkor is hatásta-

lan. Nincs értelme a sok sztrichnin, koffein, kámfor és 

adrenalin adásának sem, kivált, amikor gyógyszerhiány-

ról lévén szó, a rászorultaktól vonják el. A szérumkeze-

lés a Korányi-klinikáról indult el Földes Jenő és Hajós 

Károly „gyakornokok” munkássága alapján” [12]. Ők 

már külföldi, német, angol és francia tapasztalatokra 

 támaszkodtak. Itt általában heteroprotein-terápiáról 

volt szó, ha előtte a beteg diftéria-tetanusz antitoxint 

még nem kapott. Megállapították a vérképből, hogy a 

fehérvérsejtek száma a leukopenia után normalizáló-

dott, de ez még nem volt csodaszer. A széruminjekció 

feltehetően a különböző antitestek számát növelte, 

a parenteralisan bevitt fehérjék bomlástermékei révén.

Az 1920. évfolyam második felére „elfogytak” az 

 infl uenzával foglalkozó cikkek, de a 1921-es és 1922-es 

évfolyamokban azért néhány közlemény erejéig még 

 visszatértek. A halottak számát nem közölték, bár azóta 

tudjuk, hogy a négyesztendős harctéri öldöklésével 

 vetekedett. Tanulságos, hogy a vesztett háború papír-

hiányos világában szakfolyóiratunkat egy járvány meny-

nyire foglalkoztatta. A német Wilfried Witte kitűnő 

 monográfi ájából [13] megtudható, hogy a kor vezető 

folyóiratainak közleményeitől sem időben, sem színvo-

nalban nem maradtak el az Orvosi Hetilap közleményei. 

Már a kitöréskor foglalkozott vele többször is a Journal 

of the American Medical Association, a Lancet, a fran-

cia La Presse Médicale, a Bulletin Mensuel/Offi ce 

International Publique, a német Freiburger Zeitung, 

a Badische Landeszeitung, a Recklinghäuser Zeitung, 

a Giessener Anzeiger, a svájci Correspondenz-Blatt 

für Schweizer Aerzte, hogy csak az ismertebbekből em-

lítsünk. Az „utókor” irodalmának felsorolásában Witte 

dr. meg sem áll 332-ig. A róla szóló könyvek között 

akadnak igazi kacifántos címek, mint A spanyol hölgy 

pestise, Az ördög infl uenzája, a Bíbor halál vagy a 

Nadraguja és Karantén. Minden esély megvan rá, hogy 

számuk a jövőben valószínűleg exponenciálisan fog nö-

vekedni.
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